Procediment

3081/2018

Creació, Ampliació o Concessió de Llicències d'Auto-Taxi

DECRET.-

Atès que al Decret núm. 2021-5286 també es va acordar la possibilitat de pròrrogues
de 15 dies, segons les necessitats del servei, establint un canon de 500 euros per
cada pròrroga de 15 dies.

De conformitat amb l’anteriorment exposat, i fent ús de les atribucions que m’han
estat delegades mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2019-3897 de data 20 de juny de
2019 (BOIB núm. 86, de 29 de juny de 2019),
RESOLC:
PRIMER. Prorrogar per 15 dies, fins el 30/09/21, el Pla d'Actuació en matèria de
Transport Públic de viatgers per als anys 2018-2019, d’acord amb allò previst al
Decret núm. 2021-5286.
SEGON.- Informar als adjudicataris que l’autorització per la prestació del servei durant
la pròrroga s’atorgarà previ pagament del cànon de 500 euros, d’acord amb allò
previst al Decret núm. 2021-5286.
TERCER.- Publicar aquesta resolució al BOIB així com al taulell d’anuncis i la
pàgina web de l’Ajuntament.

Eivissa,
L’ALCALDE, P.D.
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Vista la millora de la situació sanitària i l’aixecament de mesures restrictives al
turisme; així com la forta demanda al municipi i la previsió que es mantingui fins més
enllà de la data prevista per la finalització dels taxis estacionals (15/09/21).

Número: 2021-7268 Data: 13/09/2021

Vist que mitjançant Decret núm. 2021-5286 de data 08/07/2021 es va acordar deixar
sense efecte el Decret núm. 2021-3065 de data 03/05/2021 i, per consegüent,
recuperar per a la temporada 2021, el Pla d'Actuació en matèria de Transport Públic
de viatgers per als anys 2018-2019.
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